صفحه2

ضرورت اقدامات اثرگذار
برای ثبات در بازار

سرمقاله

دولت برای تنظیم بازار باید بر

زنجیره تولید و توزیع نظارت کند

گروه سیاسی:رئیس جمهور گفت :مردم انتظار دارند با اولویت بندی مسائل مهم
اقتصادی و تالش شبانهروزی ،تحولی در اقتصاد و معیشت آنان رخ دهد.به گزارش
اس��کناس ،آیتاهلل س��یدابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای اقدامات اثر گذار برای...

محمد خدابخشی
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«اسکناس» بررسی کرد

راهکارهایتعدیلانتظاراتتورمی

تیترهایمهم

صنعت لوازم خانگی
نیازمند سیاست حمایتی
6

بورس کاال؛ بهترین مکانیزم
برای عرضه و تقاضا

گ�روهاقتص�ادکالن:بورسکاالبهترینمکانیزمبرای
عرض��ه و تقاضا اس��ت و راه��ی جز تعیین قیمت ها از
طری��ق ای��ن بازار وجود ندارد .به نقل از بازار س��رمایه
ایران ،محمدعلی دهقان دهنوی در حاش��یه مراس��م
واکسیناس��یون نهادهای مالی در جمع خبرنگاران به
تبعات اعمال قیمت گذاری دستوری در بورس کاال...
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نسخهچشمبسته
برای بازار مسکن
5

پیش بینی اوپک از تاخیر احیای
تقاضا برای نفت

گ�روه اقتص�اد کالن:یک��ی از مهمترین مولفه ها برای کاهش
انتظه��ارات تورم��ی در بین مردم و فعاالن اقتصادی،تکمیل
کابینه و تیم اقتصادی دولت و همچنین انجام کارهایی است
که میتواند به مردم درباره بهبود وضعیت کشور اطمینار خاطر

بدهد.به گزارش«اس��کناس»،برهمین اس��اس کارشناسان
اقتص��ادی اعتق��اد دارن��د هرچن��د انجام جراح��ی اقتصادی
برای برون رفت از بحران فعلی یک امر ضروری اس��ت،اما
سیاستگذار میتواند با جلوگیری از خطاهای گذشته،جامعه را

از تنش ذهنی دور کند چرا که این روزها بسیاری از گرانیها
ناش��ی از عدم اطمینان نس��بت به وضعیت آینده اس��ت.برای
مثال،در ش��رایطی که نرخ ارز دس��ت کم طی امسال افزایش
چشمگیری نداشته،با این حال بسیاری از کاالهایی که...
صفحه3

باید یک تعادلی بین بخش
های مختلف وجود داشته
باش��د که اگر ای��ن تعادل
نباش��د ،اساس�� ًا عرض��ه و
تقاض��ا دچار مش��کل می
ش��ود و در غیاب تعادل بازار ،ش��اهد افزایش قیمت
کاال خواهی��م ب��ود .ب��ه چند مص��داق در خصوص
ضرورت ایجاد تعادل در بازار اشاره خواهم کرد به
عنوان مثال پیشبینی شده است که در سال یک
میلیون مس��کن س��اخته ش��ود که نیاز به مصالحی
همچون میلگرد ،آجر و سیمان دارد .در واقع بخش
صنعت باید این کاالها را با متناسب با یک میلیون
واحد مس��کونی که می خواهیم بس��ازیم تولید کند.
همچنین دولت در کنار این موضوع ،باید...
ادامه در همین صفحه


رئیس جمهور روسیه بر حمایت

دیدگاه

تمام قد مسکو از دولت سوریه تاکید کرد

دیدار مهم
اسد و پوتین
در کرملین

اشتغالزایی بدون هزینه می شود
مرتضی زمانیان


کارشناساقتصادی

4

افزایششدیدقیمتگندم

صفحه2

در بازارهای جهانی

ط��رح تس��هیل ص��دور
مجوزه��ای کس��ب وکار
تنه��ا به مس��ئله مجوزها
مح��دود نیس��ت ،در واقع
اقتصادکالن کشور به این
ط��رح گ��ره خورده اس��ت و تصویب آن میتواند به
افزایش تولید و اش��تغال کمک کند .از طرف دیگر
افزایش نرخ اش��تغال یا باید با منابع باالدس��تی مثل
بودجه دولت و یا تسهیالت بانکی باشد که ظرفیت
این دو بخش بسیار آسیب دیده ،نه در بودجه منابعی
داری��م و ن��ه بانکها توان تامین مالی را دارند .پس
باید به سمت مدلهایی برای اشتغال برویم که به
تامی��ن مال��ی باالیی نیاز ندارند و همان تامین مالی
ک��م آنه��ا نیز از منابع پایین دس��تی جامعه انجام
میش��ود .طبیعتا با افزایش صدور مجوزها و ایجاد
بنگاههای جدید ،اشتغالزایی بدون یک ریال هزینه
توسط دولت انجام میشود...
ادامه در همین صفحه
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دولت برای تنظیم بازار باید بر زنجیره تولید و توزیع نظارت کند
ادامه از همین صفحه


...نیاز پروژه های عمرانی از جمله جاده و راه آهن را هم ببیند.
تولید کاالها باید متناسب با نیازهای کشور باشد ،به طوری
که اگر دولت می خواهد یک میلیون واحد بسازد باید آن را با
بخشصنعتهماهنگکندتاتعادلدرتولیدوساختوجود
داشته باشد .همچنین بخش صنعت نیز برای تولید مصالح

کار خود را با وزارت نیرو هماهنگ کند زیرا کارخانه سیمان
در یک شهر نیاز به برق دارد و وزارت نیرو باید از آن پشتیبان
کند .اگر این کار مهم انجام نش��ود ،عم ً
ال تنظیم بازار دچار
مشکل می شود و بنابراین یکی از الزامات تنظیم بازار ایجاد
تعادل و هماهنگی بین بخش های مرتبط است .دولت باید
نظارتکاملوجامعیبرزنجیرهتأمینوتولیدتاتوزیعکاالها

نظارتداشتهباشد،اگرایننظارتدریکبخشضعیفعمل
کند ،قطع ًا شاهد مشکالتی همچون کمبود کاال و افزایش
قیمت ها خواهیم بود .متأسفانه گاه ًا تولیدکنندگان به اندازه
ظرفیت و نیاز بازار تولید می کنند اما به جای ارائه و عرضه آن
در بازار داخلی اقدام به صادرات آن می کنند که این مسئله
نیز باعث بر هم خوردن تنظیم بازار می شود.

اشتغالزاییبدونهزینهمیشود
ادامه از همین صفحه


...یک��ی از دالی��ل باالبودن س��طح قیمتها در خدمات
حقوقی نیز انحصار است ،چون اشتغال را پایین و قیمتها
را باال میبرد .پس رفع انحصار از طریق ایجاد رقابت باعث
کاه��ش قیمته��ا هم میش��ود .در یک نظام اقتصادی
کارآمد و صحیح ،مجوز ،سوت شروع رقابت است ،بدین
معنی که با صدور مجوز تازه افراد وارد یک بازار کار رقابتی
شده و باید آنجا تالش کنند .اما در کشور ما مجوز همان
روبان خط پایان است .فرد پس از گرفتن مجوز میگوید
راحت ش��دم ،انحصار در اختیار خودم اس��ت و دیگر به
دنبال رقابت نیس��تم .همچنین به اعتقاد زمانیان با طرح
تسهیل صدور مجوزها و از طریق سیستمی شدن ،رابطه

مستقیم مجوز دهنده و گیرنده قطع میشود که خود به
برچیدنفسادکمکشایانیمیکند .مسئلهاصلیانضباط
بخشیدن به جذب نیرو در این بخشها است .به طوری که
در سال ۴ ،۸۶هزارسردفتر داشتیم که با برگزاری آزمون
در همان سال۴ ،هزارنفر دیگر به آنها اضافه شد .اما پس
از آن به مدت ۱۰سال هیچ آزمونی برگزار نشد که نشان
از بیانضباطی در این حوزه اس��ت .در واکنش به ادعای
وکال و سردفتران در رابطه با بحث صالحیت متقاضیان
نیز بایدگفت حتی اگر مسئله صالحیت است ،نمره قبولی
در آزمون را باال بگذارند ،اما برای تعداد پذیرفتهش��دگان
عدد تعیین نکنند .بلکه بگویند هر تعداد که نمره قبولی
را کس��ب کنند ،پذیرفته میش��وند .همچنین آزمونها را

به صورت مرتب برگزار کنند .البته امکان خرید و فروش
مجوز عمال بحث صالحیت را بیمعنی میکند .در بحث
انحصار به طور کلی ۵حوزه دچار مشکل هستند .بخش
زیادی از انحصار در  ۳حوزه ذکر شده وجود دارد۲ .حوزه
دیگ��رچ��ونانحصاربهموج��بآییننامهبوجودآمدهبه
راحت��ی حل و فصل میش��وند .ام��ا در این ۳حوزه چون
انحص��ار قانونی اس��ت بای��د از لحاظ قانونی هم برطرف
ش��ود .در پاس��خ به کسانی که خواستار بررسی این طرح
در کمیسیون قضایی مجلس بودند نیز باید گفت که اتفاقا
این طرح هیچ ربطی کمیس��یون قضایی ندارد و مس��ئله
حقوقی نیست .زیرا ما داریم درباره مسئله مجوز صحبت
میکنیم که به مسائل اقتصادی مربوط است.

آگهی مزایده اجاره امالک و مستغالت
دستگاه مزایده گزار :اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع مزایده :اجاره امالک تحت اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به شرح جدول زیر:
ردیف

شماره مزایده

مدت زمان اجاره  11ماه

مبلغ برآورد پایه
(ریال)

میزا ن تضمین(ریال)

1

1400-14

1400/06/01
لغایت
1401/05/31

165.000.000

8.250.000

2

1400-15

1400/07/01
لغایت
1401/05/31

330.000.000

16.500.000

محل قرارگیری ملک

خیابان شهدا (زریسف) کانون
ایرانمنش

قسمتی از ملک مذکور

خیابان پاسداران سالن ورزشی

ملک مذکور از ساعت  14تا  21به اجاره

فدک

داده می شود.

مدت اجاره  5س��ال از تاریخ  1400/07/1می باش��د که با توجه به دس��تورالعمل ش��ماره  503/140مورخ  1399/12/12وزارت آموزش و
پرورش  ،مال االجاره هر س��ال با توجه به مدت اجاره ،توس��ط کارش��ناس رس��می دادگس��تری با افزایش نرخ تورم به رقم پیش��نهادی برنده
مزایده محاسبه و مستاجر مکلف به پرداخت مال االجاره تعیین شده می باشد.
مهلت دریافت  ،تکمیل و تحویل اسناد مزایده :از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت  10روز کاری از طریق سامانه ستاد ایران
جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز و تکمیلی به سامانه ستاد ایران به آدرس  setadiran.irمراجعه شود.
شناسه آگهی 1192768:

رویکردایراندرقبالافغانستانتالشبرایتشکیلدولتفراگیراست
گروه سیاسی:سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت که
وزیر خارجه در این جلسه ضمن تشریح دیپلماسی
خارج��ی در خص��وص افغانس��تان اعالم کرد که
رویکرد ایران در قبال افغانستان حمایت و کمک
به مردم افغانس��تان و تالش برای تش��کیل دولت
فراگیر است .محمود عباس زاده مشکینی در گفت
و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز این کمیسیون
گفت :این جلسه با حضور وزیر خارجه برگزار شد و
آقای امیرعبدالهیان به تشریح دیپلماسی خارجی
در خصوص افغانس��تان پرداخت و اعالم کرد که
رویکرد ایران در قبال افغانستان حمایت و کمک
به مردم افغانس��تان و تالش برای تش��کیل دولت
فراگیر اس��ت .وی اف��زود :طبق توضیحات وزیر
خارجه ،ارتباط کنونی ما با افغانستان برای تسهیل
کم��ک به مردم افغانس��تان اس��ت مث�لا فعالیت
کنس��ولی ما برای کمک به متقاضیان مس��افرت

درمان��ی ب��ه ایران صورت م��ی گیرد .عباس زاده
ادامه داد :وزیر خارجه به این نکته هم اشاره کرد
که جریان حاکم فعلی بخشی از واقعیت افغانستان
است و ستاد افغانستان مجددا در وزارت خارجه کار
خود را ش��روع کرده اس��ت .سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی اضافه کرد :در این
جلسه آقای امیرعبداللهیان این توضیح را داد که
همان طور که در نشس��ت با س��ردبیران رسانه ها
گفته ،قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ،مسیر

دولت در بحث هسته ای را مشخص کرده منتها
صحبت های او تحریف ش��ده اس��ت .عباس زاده
خاطرنشان کرد :بر اساس گزارش وزیر خارجه ،ماه
آینده نشستی با حضور سفرای جمهوری اسالمی
ایران در کشورهای همسایه با دستور کار توسعه
روابط اقتصادی برگزار خواهد شد .در این نشست
س��فرای ایران در برخی از کش��ورهای مستقل و
دوست با ظرفیت اقتصادی باال و زمینه همکاری
خوب حضور خواهند .داشت .وی همچنین با اشاره
به صحبت های وزیر خارجه درباره نشست بغداد
گفت که طبق توضیحات ارائه شده خروج آمریکا
از منطقه و توسعه روابط اقتصادی بین کشورهای
منطق��ه از جمله محورهای بحث نشس��ت بغداد
بود .س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی گف��ت که بنا بر اظه��ارات وزیر خارجه،
تغییرات مدیریتی در وزارت خارجه از هفته آینده
شروع می شود.

حجت االسالم محسنی اژهای تاکید کرد

بخش خصوصی دولت و دستگاه قضایی را یاری کند

گروه سیاس�ی:رئیس قوه قضاییه گفت :انتظار از بخش
خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد
ساز و کار مدیریت اموال محکومان اقتصادی یاری کند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،حجت
االسالم والمسلمین محسنی اژهای سهشنبه ( ۲۳شهریور
ماه) در نشس��تی با هیأت رئیس��ه اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کش��اورزی ایران و جمعی از فعاالن اقتصادی
گفت :مالکیت خصوصی قطع ًا از نظر شرع ،قانون اساسی
و مسئوالن عالی نظام کام ً
ال محترم است ،اما در تحصیل
مال باید همه روابط ش��رعی و قانونی رعایت ش��ده باشد
و اموال از طریق صحیح و قانونی بدس��ت امده باش��د و
اگر غیر از این باش��د برخورد متفاوت خواهد بود .رئیس
ق��وه قضایی��ه ب��ا بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا
قرار گیرد ،متذکر ش��د :هر جا خالء قانون وجود داش��ت
باید قانون وضع ش��ود و ایرادات و اش��کاالت قانون نیز
بای��د برط��رف گردد ،اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام
به آن ناپسند است .محسنی اژهای تصریح کرد :همه ما
تالش میکنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و
مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد
و حوزهها برقرار باشد .وی همچنین تأکید کرد :همه ما
باید اعمال خود را محاس��به کنیم تا اگر اش��کال و ایرادی
در کارم��ان وج��ود دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات
دیگ��ران ناراحت ش��ویم .رئیس ق��وه قضاییه خطاب به
فعالین بخش خصوصی گفت :اگر چنانچه مردم از عملکرد
یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه
قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند،

باید علل آن بررسی و برطرف شود .محسنی اژهای افزود:
بس��یاری از کس��انی که در پیروزی انقالب اسالمی نقش
داش��تند و برای تحقق ارزشهای اس�لامی از جان و مال
خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت
جبهه حضور چش��مگیر داشتند ،فعاالن بخش خصوصی
بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد وی تصریح
کرد :اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا
اتاق بازرگانی و تعاون و فعاالن اقتصادی نادرست است
و ی��ا گلهمن��دی وج��ود دارد ،باید در جهت اصالح و تغییر
این نگرش تالش کنید .رئیس دستگاه قضا هدف همه
انبیاء ،اولیاء و نظام جمهوری اس�لامی را تحقق عدالت
عنوان کرد و گفت :امروز قطع ًا با عدالت اجتماعی مطلوب
فاصل��ه داری��م و کم کردن ای��ن فاصله نیازمند یک عزم
و اراده جمعی اس��ت که همه باید به آن اهتمام داش��ته
باشیم .وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی
در اقتصاد کش��ورمان ،در کنار اقتصاد دولتی ،گفت :باور
من این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید.
رئیس دستگاه قضا افزود :اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه
اخیر به هدف مورد نظر قانون اساس��ی نرس��یده و در حال
حاضر برای رفع بس��یاری از مش��کالت عرصه اقتصادی
نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم .محسنی
اژهای با اش��اره به هجمه دش��منان به بخش اقتصادی
تأکید کرد :دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن،
افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت
قرار میدهد و آنها را تنها نمیگذارد .وی از مسئوالن
اتاق بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی خواس��ت که در

رفع آسیبهای حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید
کرد که دس��تگاه قضا نیز در حد توان آنها را در این کار
کم��ک خواه��د کرد .رئیس دس��تگاه قضا با بیان اینکه
اولویت دس��تگاه قضا پیش��گیری از جرم و تخلف اس��ت،
تأکید کرد :هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت ،باید به
بهترین نحو و کم هزینهترین روش با آن برخورد ش��ود
تا عوارض آن کاهش یابد .وی خاطر نشان کرد :قانون
برای مرتکبان جرم و تخلف مجازاتهای سنگین تعیین
ک��رده که الزم اس��ت ب��رای صیانت از حقوق جامعه اجرا
ش��ود ،اما تالش ما این اس��ت که جراحی آخرین مرحله
درمان باشد .محسنی اژهای با بیان اینکه دستگاه قضا
در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پروندههای قضایی
اس��ت ،یکی از مهمترین ابزار برای رس��یدن به این هدف
را توسعه داوریها و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای
میانجیگری و صلح و س��ازش عنوان کرد .وی متذکر
ش��د که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و
اختالفات از طریق صلح و س��ازش وجود دارد ،در حکم
قاضی نیست.

